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França

ROUTES DU BONHEUR Cabo Córsega, às margens do
Mediterrâneo
Hospedar-se na Córsega é descansar em praias sublimes de areia ﬁna, passear entre
riachos selvagens antes de mergulhar na água turquesa, conhecer o interior, sentir os
aromas dos “maquis” e conhecer fortalezas e vilarejos de altitude, experimentar produtos
ﬁnos, charcutaria, queijos curados e vinhos famosos. É passear ou festejar, caminhar por
trilhas íngremes e descobrir a história de uma ilha orgulhosa e bela.

9 NOITES

Um concierge a seu serviço:

PREÇO MEDIANTE
PEDIDO*

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/09/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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CALVI — 2 NOITES

( 1 propriedade/propriedades )

La Villa Calvi
Hotel e restaurante à beira-mar. Em Calvi, sob a benevolente mirada de Nossa Senhora da Serra, está La
Villa: em um pedaço de sonho içado sobre a cidadela e sobre uma das mais formosas baías do mundo, Marion e
Jean-Pierre Pinelli criaram este hotel há mais de 15 anos. A água da piscina inﬁnita, no meio do terraço do
restaurante, parece fundir-se com a água do Mediterrâneo. Os quartos, sóbrios e contemporâneos, são um
hino à evasão. Nos fogões, Sébastien Sevellec ilumina a cozinha Córsega e mediterrânea, que evidencia os
peixes e crustáceos. Seus pratos evocam a Córsega, “a ilha da beleza”, como em Denti de palangre e os peixes
de rocha que acompanham com cogumelos, cebolas, batatas Grenaille, azeite e manjericão.

Membro da Relais & Châteaux desde 1995
Chemin de Notre-Dame-de-la-Serra
20260, Calvi
(Haute-Corse)

Perto da propriedade

Um concierge a seu serviço:

+1 800 735 2478 *

Chegada ao porto de Calvi
Chez Tao
As calhetas de Piana e o Golfo de Girolata
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CALVI — 2 NOITES

( 1 propriedade/propriedades )

La Signoria & Spa
Hotel e restaurante à beira-mar. Córsega contém um esplendido tesouro de plenitude, a pouca distância de
Calvi e sua famosa cidade. Ali, ao pé das montanhas de Córsega, La Signoria olha benevolente o mar azul.
Instalada no centro de um parque de três hectares, em que pinheiros marítimos e as palmeiras desaﬁam o céu.
Esta antiga propriedade genovesa do século XVIII oferece um marco grandioso... Para estadias íntimas.
Momentos mágicos em qualquer dos vinte e sete quartos e suítes com atmosferas particulares. Momentos
divinos em uma praia privada, à beira de uma piscina ou num jacuzzi. Momentos inesquecíveis no "engenhoso
quarto de viagem" destinado a hóspedes que, aproveitando uma paragem improvisada, decidem prolongar sua
estadia.

Membro da Relais & Châteaux desde 2009
Route de la forêt de Bonifato
20260, Calvi
(Corse)

Perto da propriedade

Um concierge a seu serviço:

+1 800 735 2478 *

Sant&#8217;Antonino
Mercado de Ile-Rousse
Igreja de la Trinité e de San Giovanni, Aregno

1

6 km

*Preç o de uma c hamada loc al

2

196 km

3

23 km

4

96 km

5

Ma Route du Bonheur… - Suggestions of itineraries to discover the world...

3

— 2 NOITES

( 1 propriedade/propriedades )

Grand Hôtel de Cala Rossa & Spa Nucca
Hotel e restaurante à beira-mar. Os habitantes do lugar lhe diriam: as praias mais bonitas de Córsega estão
em Porto-Vecchio... a extensão de areia ﬁna que borda o Grand Hotel de Cala Rossa é mostra disso. Um sonho.
Entre as paredes desta grande vila de cor ocre, cheia de pátios, arcos e recantos para descansar, o encanto
está por todos os lados. E o prazer também, no SPA ou na mesa, cada vez mais célebre. “O talento não sou eu,
é a região” defende o Chef. Atribuamos pois à região a suavidade dos raviólis de cogumelos com lagosta e
capuccino de fiambre... ao jeito de Córsega.

Membro da Relais & Châteaux desde 1993
Route de Cala Rossa
20137, Porto-Vecchio
(Corse)

Perto da propriedade

Um concierge a seu serviço:

+1 800 735 2478 *

Experimente os maravilhosos vinhos do Clos
Canarelli
Passeio de barco na baía de Rondinara
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PORTO-VECCHIO — 2 NOITES

( 1 propriedade/propriedades )

Les Bergeries de Palombaggia
Hotel e restaurante à beira-mar. Rodeado pelos aromas da vegetação local, o hotel se situa na encosta
voltada à praia de Palombaggia, uma das mais belas do sul da Córsega graças as suas águas turquesa, suas
areias brancas bordadas de pinheiro-manso e às ilhas Cerbicales ao longe. Nessas instalações denominadas
Bergerie, em pedra e de linhas preservadas, os quartos abertos para a paisagem são decorados sobriamente
com cores e materiais naturais, se destacando nesse ambiente raro. La Table de Mina (diminutivo carinhoso
para "avô" no dialeto corsa) nos convida à descoberta da cozinha e dos produtos da Córsega na agradável e
silenciosa varanda ao redor da piscina infinita, onde se vê o reflexo do céu e das estrelas.

Membro da Relais & Châteaux desde 2014
Palombaggia Road
20137, Porto Vecchio
(Corse du sud)
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SAN PANTALEO - OLBIA — 1 NOITE

( 1 propriedade/propriedades )

Petra Segreta Resort & Spa
Hotel e restaurante no campo. Escondidas no meio de um parque ﬂorestal de 5 hectares, à sombra de
carvalhos e zimbros, as pequenas casas de pedra tradicionais foram transformadas em reﬁnados quartos onde
passar uns dias de descanso e tranquilidade. A arquitetura rústica além de elegante se inspira em materiais
naturais da região e mistura pedra e madeira toscas. O ar perfumado com os aromas do mato e a vista sobre o
Golfo di Arzachena e o arquipélago de la Maddalena é uma delícia. O centro de bem-estar, instalado nas grutas
de granito natural oferecem toda uma variada gama de tratamentos especializados em técnicas orientais. A
culinária ítalo-regional do restaurante é inimitável, ligeira e gostosa. A menos que você preﬁra almoçar a bordo
do barco num passeio privado. As praias e as águas límpidas da costa Esmeralda estão a poucos minutos,
assim como a pitoresca cidade de San Pantaleo.

Membro da Relais & Châteaux desde 2013
Via Buddeu snc
07026, San Pantaleo - Olbia

Perto da propriedade
Mergulhando em águas de esmeralda, Costa
Esmeralda
A regatas do Iate Clube Costa Esmeralda

Um concierge a seu serviço:

+1 800 735 2478 *
*Preç o de uma c hamada loc al

